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ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟ ّﺮﺣﻤﻦ اﻟ ّﺮﺣﯿﻢ
ﺧﻄﺒﻪی ﻋﯿﺪ ﻣﺒﻌﺚ و وﻻدت ﺣﴬت ﻧﺮﺟﺲ ﺧﺎﺗﻮن )س(  ١٤ﻓﺮوردﯾﻦ ٩٨
ﺳﻼم ﺑﺮ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر زﻣﺎن ،ﺧﺎﻟﻘﯽ ﮐﻪ اراده ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺟﻬﺎن را از ﻧﻮری اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻮر دﯾﮕﺮ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﺳﯿﻨﻪی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را آﻣﺎدهی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﺠﺰهای �ﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻧﺎﻣﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﻮده و دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮد .ﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﺎم
ﭘﺮوردﮔﺎرت ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد اﻧﺴﺎن را از ﺧﻮن ﺑﺴﺘﻪ .ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث دار ﻤﺗﺎم ﻣﻌﺠﺰات
اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﻮان ،آﻧﭽﻪ در ﺳﯿﻨﻪ داری را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎور ﺗﺎ اﻣﺖﻫﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎﻫﺖ ﺣﺎﴐ
ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﻮاﻫﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺎﻣﱪ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﻫﺴﺘﯽ .ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﴬش
رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺣﴬت آدم )س( ﻓﺮزﻧﺪش را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد:
اﯾﻨﮏ اﻧﺘﻈﺎرم ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺎم را ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدم .آﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن
ﻧﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه درآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎن اﻋﻼم دارﻧﺪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺑﯿﺎﻣﻮزد داﻧﺶ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﴬت ﯾﻌﻘﻮب )س( ﭘﯿﺶ آﻣﺪ؛ ای ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺧﻠﻖ
ﺧﺪا ،ﺳﺎلﻫﺎ در رﺳﺎﻟﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﻢ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺮاثﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،اﯾﻨﮏ ﻓﺮزﻧﺪم را در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮم ﺗﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﺳ�ﻧﯽ ﻧﺪاﯾﯽ را زﻣﺰﻣﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﮏ اماﻟﮑﺘﺎب آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺎدر ﻣﻌﺠﺰات اﻟﻬﯽ ﺷﻮد .ﻣﺒﻌﺚ زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪهی ﻤﺗﺎم
ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺘﻈﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﻪی ﻣﺎه
رﺟﺐ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﻠﺐ زﻣﺎن ﮔﺸﻮده ﺷﻮد و ﻣﻌﺠﺰهی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ
ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ .ﺗﺎج رﺳﺎﻟﺖ در ﺟﻬﺎن ﻧﻮراﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻃﻞﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن
اﻟﻬﯽ در زﻣﺎن ﺟﺎری ﺷﻮد» .ﺑَﻘﯿﺔاﻟﻠّﻪ َﺧﯿ ٌﺮ ﻟَ ُﮑﻢ اِن ﮐُﻨﺘُﻢ ُﻣﺆ ِﻣﻨﯿﻦ« ﺟ�ﻟﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﻫﻤﮕﺎن ﻣﻌﺠﺰات ﻤﺗﺎم ﭘﯿﺎﻣﱪان را در ﻧﺪاﯾﺶ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻨﻢ آن وﻋﺪهی
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﺟﺎﻧﺘﺎن را در ﺑﺰرﮔﯽاش ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻓﺮج اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ اﻟﻬﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ:

اﻟﻠﻬﻢ ﻋﺠﻞ ﻟﻮﻟﯿﮏ اﻟﻔﺮج
e-mail: info@rayatolhoda.com

sms: 3000160313
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